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Prop. 72 LS
(2020 – 2021)

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak)

Endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse 
for selvstendig næringsdrivende og frilansere som 
har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 
og endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og 
sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med 
pandemien: permittering, dagpenger, særordning 
for lærlinger, kompensasjonsytelse for selvstendig 

næringsdrivende og frilansere)

Tilråding fra Arbeids- og sosialdepartementet 15. januar 2021, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Solberg)

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

I denne proposisjonen foreslår regjeringen å for-
lenge særlige tiltak innenfor permitterings-
ordningen, dagpengeordningen og ordningen for 
selvstendig næringsdrivende og frilansere frem til 
sommeren. Perioden arbeidsgivere fritas fra 
lønnsplikt under permittering og den tilsvarende 
perioden permitterte kan få dagpenger, foreslås 
forlenget til 1. juli 2021. Videre foreslås det å 
forlenge retten til dagpenger ut over maksimal 
stønadsperiode, og å videreføre den forhøyede 
kompensasjonsgraden for dagpenger til og med 
30. juni 2021. Det foreslås også at arbeidsledige 
som har brukt opp perioden med dagpenger etter 
31. oktober 2020, gis en fortsatt dagpengerett.

Det foreslås at den særlige dagpenge-
ordningen for lærlinger videreføres til og med 

30. juni 2021. Det samme gjelder kompensasjons-
ytelsen for selvstendig næringsdrivende og fri-
lansere.

Som følge av at ordningen for selvstendig 
næringsdrivende og frilansere videreføres, legger 
Arbeids- og sosialdepartementet frem forslag om 
endring av midlertidig lov 12. juni 2020 nr. 62 om 
kompensasjonsytelse for selvstendig nærings-
drivende og frilansere som har mistet inntekt som 
følge av utbrudd av covid-19, slik at den oppheves 
1. juli 2021.

2 Bakgrunn

Etter lavere smittetall gjennom høsten har antall 
nye smittede, innlagte og døde økt i desember og 
januar. Usikkerheten omkring smittespredning og 
Kap. 2541 og 2543
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smitteverntiltak er fortsatt stor, og arbeids-
markedssituasjonen vil være krevende for mange 
de nærmeste månedene. Norge har likevel klart 
seg bedre gjennom pandemien enn mange andre 
land. Det økonomiske tilbakeslaget ser ut til å ha 
vært mindre, og tallet på smittede og antall syke-
husinnleggelser er lavere.

På grunn av den økte smitten har det vært 
nødvendig å innføre strengere tiltak mot spred-
ning av smitte. Pandemien har således på nytt ført 
til en vanskeligere og mer usikker situasjon for 
mange virksomheter, selvstendig nærings-
drivende, permitterte og andre arbeidsledige. 
Usikkerheten om den videre utviklingen er 
betydelig, også fordi det dukker opp nye og mer 
smittsomme virusvarianter.

Norsk økonomi og arbeidsmarked er fortsatt 
sterkt preget av koronapandemien. Til tross for en 
betydelig gjeninnhenting siden april i fjor, er den 
økonomiske aktiviteten lavere og arbeidsledig-
heten høyere enn normalt. Antallet arbeidssøkere 
registrert hos NAV er fremdeles markert høyere 
enn nivået før nedstengingen i mars i fjor. Inn-
strammingene i smitteverntiltakene den siste 
tiden har ført til at flere er helt permittert, mens 
færre er delvis permittert. Arbeidssøkere i alt har 
endret seg forholdsvis lite. Fremover vil trolig 
nedgangen i arbeidsledigheten forsinkes og ledig-
hetsperioden forlenges for mange. Tendensen til 
økt langtidsledighet er urovekkende, selv om en 
del av de permitterte har et arbeidsforhold å 
komme tilbake til. Langvarig høy ledighet kan øke 
sannsynligheten for at arbeidsledige mister 
ferdigheter og motivasjon, og kan ha negative 
konsekvenser for videre tilknytning til arbeids-
livet. 

Situasjonen er likevel klart bedre enn i fjor vår. 
Det skyldes at smitteverntiltakene nå er mindre 
inngripende og at bedrifter har lært hvordan de 
kan tilpasse kostnader og drift til situasjonen. 
Norsk næringsliv drar også nytte av høyere olje-
pris og økt etterspørsel fra utlandet. Ferske nasjo-
nalregnskapstall kan tyde på at økonomien har 
vært mer robust enn antatt.

Etter hvert som en stadig større andel av 
befolkningen vaksineres og smittetallene kommer 
ned, kan myndighetene begynne å lette på smitte-
verntiltakene og trappe ned støtteordningene. Det 
vil også gjøre at den økonomiske aktiviteten kan 
øke. Høy sparing i husholdningene gjør at det er 
potensial for høy vekst når forholdene ligger til 
rette for det. Gode vaksinenyheter har bidratt til at 

flere prognosemiljøer har oppjustert sine vekst-
anslag for norsk økonomi i 2021.

Det overordnede målet i regjeringens strategi 
for de økonomiske tiltakene er å trygge arbeids-
plasser og unngå at mange bedrifter som ellers er 
levedyktige, går konkurs som følge av pandemien. 
Å ta vare på levedyktige bedrifter er viktig for at 
veksten i økonomien skal kunne ta seg raskt opp 
igjen når smitteverntiltak kan lempes på. Særlig 
vil den langsiktige kostnaden både for enkeltper-
soner og for samfunnet bli stor dersom ledigheten 
biter seg fast på høye nivåer.

Regjeringen har innført omfattende økono-
miske tiltak som dekker bredt. Allerede før krisen 
hadde vi gode ordninger i folketrygden. Disse 
ordningene er blitt ytterligere utvidet og forsterket 
i 2020, bl.a. med forlenget rett til dagpenger og 
høyere kompensasjonsgrad, og det er innført inn-
tektssikring også for selvstendig næringsdrivende 
og frilansere. Velferdsordningene i folketrygden 
og flere av de økonomiske krisetiltakene rettet 
mot bedriftene er utformet slik at omfanget av 
støtte øker automatisk når aktiviteten i økonomien 
avtar. I tillegg ivaretar dagens ordninger næringer 
som er særlig hardt rammet, som restauranter og 
hoteller.

De økonomiske tiltakene må avstemmes mot 
smitteverntiltakene. Statlige støtteordninger må 
gi insentiver til aktivitet og omstilling når det er 
mulig. Men så lenge smitteverntiltakene er inn-
rettet mot å redusere personkontakt og ta ned 
aktivitet, er det ikke hensiktsmessig at økono-
miske ordninger stimulerer til det motsatte. Da er 
det bedre å kompensere bedrifter og arbeids-
takere for at de må stenge ned aktivitet som ikke 
er forsvarlig innenfor smittevernet.

Regjeringen har allerede annonsert at den vil 
forlenge kompensasjonsordningen for nærings-
livet frem til og med april, og er forberedt på å 
forlenge denne ordningen hvis det blir nødvendig. 
I denne proposisjonen foreslår regjeringen å 
forlenge særlige tiltak innenfor permitterings-
ordningen, dagpengeordningen og ordningen for 
selvstendig næringsdrivende frem til sommeren.

Så snart smitteverntiltakene kan lempes på, 
må de midlertidige tiltakene bli trappet ned og 
avvikles. Det er viktig for å styrke bedriftenes 
insentiver til å gjenoppta aktivitet og arbeids-
takeres insentiver til å søke og være i arbeid.

Regjeringen følger situasjonen nøye og vurde-
rer behov for tiltak løpende, bl.a. i lys av hvordan 
vaksineringen av befolkningen utvikler seg.
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3 Forlengelse av midlertidig lov  
om kompensasjonsytelse for 
selvstendig næringsdrivende og 
frilansere som har mistet inntekt 
som følge av utbrudd av covid-19

3.1 Innledning

Den midlertidige loven av 12. juni 2020 nr. 62 om 
kompensasjonsytelse for selvstendig nærings-
drivende og frilansere som har mistet inntekt som 
følge av utbrudd av covid-19, oppheves etter gjel-
dende § 13 annet ledd, 1. mars 2021.

Regjeringen foreslår å videreføre ordningen til 
og med 30. juni 2021. Som følge av dette foreslås 
det at den midlertidige loven først oppheves 1. juli 
2021.

3.2 Bakgrunn

På bakgrunn av Stortingets anmodningsvedtak 
16. mars 2020, ble midlertidig forskrift om 
kompensasjonsytelse for selvstendig nærings-
drivende og frilansere som har mistet inntekt som 
følge av utbrudd av covid-19, vedtatt 8. april 2020, 
med hjemmel i koronaloven. Forskriften ble for-
lenget til og med 27. mai 2020, men ble opphevet 
som følge av at koronaloven opphørte å gjelde. 
Fordi det fortsatt var behov for inntektssikrings-
ordningen, besluttet Stortinget, i tråd med bud-
sjettforslaget i Prop. 67 S (2019–2020), å bevilge 
midler til ordningen til og med 31. oktober 2020. 
Ordningen ble da hjemlet i midlertidig lov 12. juni 
2020 nr. 62 om kompensasjonsytelse for selvsten-
dig næringsdrivende og frilansere som har mistet 
inntekt som følge av utbrudd av covid-19. Loven 
skulle opprinnelig oppheves 1. november 2020. I 
forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 
142 S (2019–2020), ble det foreslått å forlenge ord-
ningen ut 2020. Samtidig ble kompensasjons-
graden foreslått redusert til 60 prosent, med til-
svarende endring i avkortingen mot inntekt. Det 
vises til Stortingets behandling av Prop. 140 L 
(2019–2020) Endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 
om tilskudd ved avbrutt permittering (økono-
miske tiltak i møte med virusutbruddet), jf. Innst. 
18 L (2020–2021), og til Prop. 142 S (2019–2020) 
Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunn-
skapsdepartementet, Kulturdepartementet, Jus-
tis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosial-

departementet, Helse- og omsorgsdepartementet, 
Barne- og familiedepartementet, Nærings- og 
fiskeridepartementet, Landbruks- og matdeparte-
mentet, Samferdselsdepartementet, Finansdepar-
tementet og Olje- og energidepartementet (øko-
nomiske tiltak i møte med virusutbruddet), jf. 
Innst. 19 S (2020–2021). Ordningen ble ytterligere 
forlenget til 1. mars 2021 gjennom Stortingets ved-
tak til statsbudsjett for 2021, se Innst. 15 S (2020–
2021), Innst. 4 L (2020–2021), jf. Prop. 1 LS (2020–
2021) og Lovvedtak 61 (2020–2021).

3.3 Vurderinger og forslag

Kompensasjonsytelsen for selvstendig nærings-
drivende og frilansere gir 60 pst. kompensasjon 
for tapt inntekt sammenlignet med inntekten før 
koronapandemien, som i hovedsak er basert på 
inntekt for 2019, men avgrenset til inntekter opp 
til seks ganger grunnbeløpet. Det ble utbetalt 
121 mill. kroner i støtte til 8 000 personer i desem-
ber måned.

Kompensasjonsytelsen ble utviklet og innført 
raskt, og har gitt utbetalinger til mange selvsten-
dig næringsdrivende som sto uten inntekt. Ord-
ningen har likevel svakheter. Utbetalingen er til-
litsbasert, periodisering av inntekter er ikke enty-
dig og det er ikke aktivitetskrav. Det er gode grun-
ner til at selvstendig næringsdrivende ikke hadde 
en slik ordning tidligere, herunder at de har påtatt 
seg en risiko for å oppnå en mulig gevinst og at de 
ikke betaler arbeidsgiveravgift.

I desember 2020 og ved inngangen til 2021 har 
det vært en økning i smitten av covid-19. Øknin-
gen har medført at det er iverksatt omfattende 
smitteverntiltak nasjonalt og regionalt, jf. omtalen 
av den økonomiske situasjonen i kapittel 2. Dette 
har ført til økt usikkerhet om inntektsgrunnlaget 
for selvstendig næringsdrivende og frilansere 
gjennom vinteren og våren 2021.

På denne bakgrunnen foreslås kompensa-
sjonsordningen for selvstendig næringsdrivende 
og frilansere som har mistet inntekt som følge av 
utbrudd av covid-19 videreført til og med 30. juni 
2021. Loven gis forlenget varighet i overensstem-
melse med dette. Det vises til vedlagte lovforslag.

Lovforslaget har ikke vært på høring, da dette 
både kunne vanskeliggjøre gjennomføringen av 
tiltaket og i dette tilfellet må regnes som åpenbart 
unødvendig, jf. utredningsinstruksen punkt 3-3 
andre ledd andre og tredje kulepunkt.
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4 Endringer i regelverk for 
permittering og dagpenger

4.1 Kap. 2541 Dagpenger

Post 70 Dagpenger, overslagsbevilgning

4.1.1 Forlengelse av maksimal periode med fritak 
fra lønnsplikt og tilhørende dagpengerett

Bakgrunn

Etter permitteringslønnsloven har arbeidsgivere 
lønnsplikt i starten av permitteringsperioden, 
arbeidsgiverperiode I. Arbeidsgiverperiode I ble 
midlertidig redusert fra 15 til to dager fra 20. mars 
2020, jf. Prop. 52 S (2019–2020) og Prop. 53 LS 
(2019–2020). Samtidig vedtok Stortinget en mid-
lertidig stønad som skulle sikre at permitterte 
arbeidstakere fikk full lønn (inntil seks ganger 
grunnbeløpet) i ytterligere 18 dager. Koronapan-
demien og smitteverntiltakene innebar at mange 
bedrifter hadde få andre muligheter enn å permit-
tere sine ansatte da inntektene og de vanlige 
arbeidsoppgavene brått forsvant. Fra 1. september 
2020 er arbeidsgiverperiode I økt til 10 dager, jf. 
Prop. 125 L (2019–2020), Innst. 386 L (2019–2020) 
og Prop. 127 S (2019–2020), Innst. 360 S (2019–
2020). Lønnskompensasjonsordningen som ga full 
lønn inntil seks ganger grunnbeløpet i 18 dager, 
ble samtidig opphevet. Det ble også besluttet å 
innføre en arbeidsgiverperiode II på fem dager 
etter 30. permitteringsuke fra 1. januar 2021, jf. 
Prop. 142 S (2019–2020), Innst. 19 S (2020–2021). 
I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet 
for 2021, besluttet Stortinget å utsette innføringen 
av arbeidsgiverperiode II til 1. mars 2021, jf. Innst. 
15 S (2020–2021). Arbeidsgiverperiode II vil 
gjelde ved alle permitteringer som har vart i minst 
30 uker per 1. mars 2021.

Permitteringslønnsloven pålegger arbeids-
givere lønnsplikt under permittering, men gir 
samtidig regler om fritak fra lønnsplikten. Når 
denne fritaksperioden er brukt opp, gjeninntrer 
arbeidsgivers lønnsplikt, uavhengig av situa-
sjonen i arbeidsmarkedet. Videre rett til dag-
penger for de permitterte vil da kreve oppsigelse, 
og bedriftens lønnsplikt vil tre inn igjen i oppsigel-
sestiden. Før 20. mars 2020 var arbeidsgivere fri-
tatt fra lønnsplikt under permittering i 26 uker i 
løpet av en 18-månedersperiode. Perioden med fri-
tak fra lønnsplikt under permittering ble først for-
lenget til og med 30. juni 2020, jf. omtale i Prop. 67 
S (2019–2020). Det vil si at grensen på 26 uker og 
koblingen til en 18-månedersperiode midlertidig 
ble opphevet. I overensstemmelse med Stor-
tingets vedtak i forbindelse med behandlingen av 

Prop. 117 S (2019–2020), jf. Innst. 360 S (2019–
2020), ble perioden ytterligere forlenget til og 
med 31. oktober 2020, for å bidra til økt forutsig-
barhet og færre unødvendige oppsigelser.

Senere vedtok Stortinget å utvide arbeids-
givers fritak fra lønnsplikt og tilsvarende rett til 
dagpenger for permitterte, slik at permitterte 
kunne få lønn eller dagpenger under permittering 
i inntil 52 uker innenfor 18 måneder, jf. Prop. 142 S 
(2019–2020), Innst. 19 S (2020–2021). Endringen 
ble gjort med virkning fra 1. november 2020 for 
nye og løpende tilfeller. Regjeringen la til grunn at 
behovet for utvidet permitteringsperiode er mid-
lertidig, og at maksimal periode med fritak fra 
lønnsplikt og dagpenger under permittering igjen 
blir 26 uker for permitteringer som iverksettes 
etter 30. juni 2021, dersom forholdene ligger til 
rette for det.

Vurderinger

Koronasmitte og smitteverntiltak kan gi behov for 
permitteringer hele vinteren og våren. Mange 
bedrifter som har permitterte arbeidstakere nå, 
møter grensen på 52 uker i perioden fra mars til 
mai 2021, gitt at de samme arbeidstakerne er per-
mittert frem til da. Det var 61 000 ledige permit-
terte i desember, herav over halvparten delvis per-
mitterte. Flere aktører innen servering og reiseliv 
permitterer nå i nye runder, men i langt mindre 
skala enn i mars i fjor. Om lag 35 000 permitterte 
vil kunne bruke opp perioden med dagpenger 
under permittering i perioden fra mars til juni 
2021 hvis de mottar dagpenger under permitte-
ring kontinuerlig.

Den økonomiske oppgangen vil kunne skyte 
fart i takt med at smitteverntiltak rulles tilbake. 
Da vil også behovet for permitteringer falle raskt. 
Samtidig står mange virksomheter overfor lang-
varige konsekvenser, ikke minst innenfor reise-
livsbransjen. Å kompensere for langvarige end-
ringer i etterspørselen for enkelte bransjer vil 
motvirke nødvendig omstilling. En lang permitte-
ringsperiode bidrar til å binde opp arbeidstakere 
og andre ressurser i bransjer med usikker frem-
tid. Permitterte har en forventning om å bli hentet 
tilbake og søker færre jobber enn ordinære 
ledige. De som likevel ender opp i ledighet etter 
en lang permitteringsperiode, stiller svakere som 
jobbsøkere, og permitterte bruker av dagpenge-
rettighetene sine. Med en forlengelse vil det være 
kortere tid med dagpenger etter permittering til 
jobbsøking og ev. oppkvalifisering, og lavere opp-
tjening til senere ledighetsperioder. Regjeringen 
legger likevel vekt på at det kan bli svært utford-
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rende for store grupper av permitterte og arbeids-
ledige å finne arbeid frem mot sommeren.

Permitteringer er et virkemiddel som skal 
redusere kostnadene til bedriftene ved midlertidig 
arbeidsmangel. En ytterligere forlengelse utfordrer 
dette prinsippet. Hensynet til omstilling trekker i 
retning av å ikke legge til rette for forlengelser. 
Samtidig er det ikke hensiktsmessig at bedrifter 
sier opp ansatte dersom det vil bli behov for dem 
innen kort tid. Samfunnet er tjent med å unngå 
unødvendige oppsigelser og at virksomheter 
mister nøkkelkompetanse. En forlenget mulighet 
til å permittere vil kunne hindre oppsigelser av 
permitterte som ellers ville blitt hentet tilbake til 
sommeren.

Forslag

Regjeringen foreslår at perioden med fritak for 
lønnsplikt under permittering forlenges til 1. juli 
2021 for permitteringer som ellers vil gå ut maksi-
mal periode fra iverksettelsestidspunkt og til 
1. juli, samtidig som referanseperioden på 18 
måneder midlertidig oppheves.

Regjeringen legger til grunn at behovet for en 
forlenget permitteringsperiode er midlertidig. 
Maksimal periode med fritak fra lønnsplikt og 
dagpenger under permittering blir derfor igjen 26 
uker i løpet av 18 måneder for permitteringer som 
iverksettes etter 30. juni 2021, dersom forholdene 
ligger til rette for det.

Endringene i perioden med fritak fra lønns-
plikt og den korresponderende retten til dag-
penger under permittering gjennomføres ved for-
skrift som fastsettes av Arbeids- og sosialdeparte-
mentet med hjemmel i hhv. lov om lønnsplikt 
under permittering § 3 femte ledd og folketrygd-
loven § 4-7 annet og tredje ledd.

4.1.2 Endringer i dagpengeregelverket

Bakgrunn

I forbindelse med koronapandemien ble det inn-
ført en rekke midlertidige særordninger som 
innebar unntak fra det ordinære dagpengeregel-
verket. Disse er i hovedsak regulert i midlertidig 
forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folke-
trygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse 
med covid-19-pandemien. Flere av de midlertidige 
ordningene ble avviklet i løpet av høsten 2020.

Dagsatsen for dagpenger under arbeidsløshet 
utgjør 2,4 promille av dagpengegrunnlaget. Dette 
gir en kompensasjon på 62,4 pst. av tidligere inn-
tekt opp til seks ganger grunnbeløpet, jf. folke-

trygdloven § 4-12. I forbindelse med korona-
pandemien er det gitt en midlertidig bestemmelse 
om at dagpenger skal gis med 80 pst. av den delen 
av dagpengegrunnlaget som er under tre ganger 
grunnbeløpet, og med 62,4 pst. av den delen av 
grunnlaget som er mellom tre og seks ganger 
grunnbeløpet. Dette gjelder for alle som har fått 
innvilget dagpenger siden 20. mars 2020, dvs. 
både permitterte og ledige. Overslagsbevilg-
ningen på dagpengeposten er beregnet under for-
utsetning om at den midlertidige endringen varer 
frem til 1. april.

Etter folketrygdloven § 4-15 ytes det hele eller 
graderte dagpenger i en full stønadsperiode på til 
sammen 104 uker til medlemmer som har hatt 
arbeidsinntekt, jf. § 4-4, på minst to ganger grunn-
beløpet i de siste tolv månedene eller i gjennom-
snitt av de siste 36 månedene før søknadstids-
punktet. Dersom inntekten har vært lavere enn to 
ganger grunnbeløpet, utgjør full stønadsperiode 
52 uker. I tillegg kan det etter særregelen i folke-
trygdloven § 4-19 gis dagpenger i inntil 26 uker til 
arbeidssøkere som har avtjent verneplikt.

I forbindelse med koronapandemien ble 
stønadsperioden forlenget for alle, til og med 
31. oktober 2020.

Vurderinger

Ved utgangen av 2020 var det om lag 2 500 permit-
terte og 10 500 ordinære dagpengemottakere som 
kan bruke opp retten til dagpenger i månedene 
januar–juni, herav har de aller fleste opptjent rett 
til kort dagpengeperiode (52 uker). I tillegg anslås 
det at om lag 7 000 ledige, som har brukt opp 
retten til dagpenger mellom 1. november 2020 (da 
den midlertidige forlengelsen ble avsluttet) og 
utgangen av desember 2020, vil kunne søke og få 
dagpenger.

Regjeringen foreslår å forlenge perioden med 
fritak fra lønnsplikt under permittering, slik at 
arbeidsgiverne kan permittere til og med juni 
2021. Det er derfor rimelig å også forlenge retten 
til dagpenger til de permitterte tilsvarende. Situa-
sjonen og usikkerheten i arbeidsmarkedet tilsier 
også at retten til dagpenger for de som er ledige, 
bør forlenges. De som går ut dagpengeperioden i 
løpet av vinteren og våren vil fortsatt kunne ha 
store utfordringer med å finne arbeid. Det gjelder 
ikke bare permitterte, men også ordinære dag-
pengemottakere som nærmer seg slutten av dag-
pengeperioden.

Da den midlertidige forlengelsen av dag-
pengeretten ble avsluttet fra 1. november 2020, 
var det utsikter til vesentlig bedring i smittesitua-
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sjonen og jobbmuligheter. Dette har endret seg 
med smittebølgen som vi er inne i nå. Det tilsier at 
de som nå har brukt opp dagpengeperioden, bør 
kunne søke om fortsatt dagpengerett. Det vil gi 
bedre økonomisk sikkerhet for de som fortsatt er 
arbeidsledige, gjennom en utfordrende periode i 
arbeidsmarkedet.

En høyere kompensasjonsgrad svekker insen-
tivene til å søke arbeid, selv om dette hensynet 
har mindre betydning i en periode der mange 
arbeidsledige har få jobbmuligheter. Den for-
høyede dagpengesatsen er også problematisk 
fordi den forskjellsbehandler personer som hadde 
fått innvilget dagpenger før 20. mars 2020 
sammenlignet med dem som fikk dagpenger 
senere. Det er uheldig å fortsette en slik for-
skjellsbehandling. Samtidig er det rimelig å kom-
pensere dem som er hardest rammet av pande-
mien, hvorav mange er lavtlønte og er i en vanske-
lig økonomisk situasjon. Dette vil kunne fortsette 
frem mot sommeren for mange arbeidsledige.

Forslag

Regjeringen foreslår å forlenge retten til dagpen-
ger for alle dagpengemottakere som bruker opp 
retten til dagpenger før 1. juli. Det foreslås også at 
dagpengemottakere som har brukt opp dagpenge-
retten etter 31. oktober 2020, får rett til å søke om 
å ta opp igjen dagpengesaken fra iverksettelses-
tidspunktet for forlengelsene. Regjeringen fore-
slår dessuten en midlertidig forlengelse av den 
forhøyede dagpengesatsen til og med 30. juni 
2021. Endringene gjennomføres ved endring av 
midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unn-
tak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i for-
bindelse med covid-19-pandemien, som fastsettes 
av Kongen i statsråd, med hjemmel i folketrygd-
loven § 25-16.

Økonomiske konsekvenser

Bevilgningen på posten er 19 087 mill. kroner.
På usikkert grunnlag anslås de foreslåtte for-

lengelsene av permitteringsadgang og rett til dag-
penger for alle dagpengemottakere til 1. juli å 
medføre økte utgifter til dagpenger på 900 mill. 
kroner i 2021. En rett til å søke om ytterligere for-
lengelse av dagpengeperioden for dem som mistet 
dagpengene sine etter 31. oktober 2020, anslås på 
usikkert grunnlag å medføre økte utgifter på 
410 mill. kroner. Videreføringen av forhøyet dag-
pengesats anslås på usikkert grunnlag å øke utgif-
tene med 640 mill. kroner. Det foreslås å øke 
bevilgningen med samlet 1 950 mill. kroner.

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan gjennom-
føre de foreslåtte endringene på kort varsel. En 
forlengelse medfører noe manuell saksbehandling 
som igjen kan påvirke saksbehandlingstiden på 
dagpengeområdet. De foreslåtte endringene med-
fører økt administrativ belastning for Arbeids- og 
velferdsetaten.

5 Endringer i midlertidige 
stønadsordninger for  
selvstendig næringsdrivende, 
frilansere og lærlinger

5.1 Kap. 2543 Midlertidige stønads-
ordninger for selvstendig nærings-
drivende, frilansere og lærlinger

5.1.1 Post 70 Stønad til selvstendig 
næringsdrivende og frilansere, 
overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten er 266 mill. kroner.
Norsk økonomi og arbeidsmarked er fortsatt 

sterkt preget av koronapandemien. Pandemien 
har ført til at mange selvstendig næringsdrivende 
og frilansere har tapt inntekt. Usikkerheten om 
den videre utviklingen i smitte og nødvendige 
smitteverntiltak er betydelig. Det vises til omtalen 
av den økonomiske situasjonen i kapittel 2 og 
omtalen av regjeringens forslag til lovendring for 
videreføring av kompensasjonsytelsen i kapittel 3. 
På bakgrunn av økt usikkerhet om inntektsgrunn-
laget for selvstendig næringsdrivende og fri-
lansere gjennom vinteren og våren 2021, foreslår 
regjeringen at kompensasjonsytelsen for selvsten-
dig næringsdrivende og frilansere videreføres til
og med 30. juni 2021.

Det anslås på svært usikkert grunnlag at en 
videreføring av kompensasjonsytelsen vil øke 
utgiftene med 280 mill. kroner i 2021, og det fore-
slås å øke bevilgningen med 280 mill. kroner.

5.1.2 Post 71 Stønad til lærlinger, overslags-
bevilgning

Bevilgningen på posten er 24 mill. kroner.
Det gis som hovedregel ikke dagpenger til 

personer som gjennomfører utdanning eller opp-
læring, jf. folketrygdloven § 4-6. Etter anmodning 
fra Stortinget ble det innført en midlertidig inn-
tektssikringsordning for lærlinger som mister 
lærlingplassen eller blir permitterte under 
koronapandemien. Det er gjort unntak fra flere 
vilkår i folketrygdloven, slik at lærlinger som fort-
setter i utdanningen, kan gis dagpenger fra første 
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virkedag etter bortfall av lærlingplassen. I tillegg 
er det gitt egne regler om fastsetting av dagpenge-
satsen for denne gruppen. Dagpengene utbetales 
for fem dager per uke og gis med 100 pst. av den 
delen av lærlinglønnen som er under 1,5 ganger 
grunnbeløpet, og med 62,4 pst. av den delen av 
lærlinglønnen som er mellom 1,5 og seks ganger 
grunnbeløpet. Med lærlinglønn menes den løn-
nen lærlingen hadde på tidspunktet for permitte-
ring eller bortfall av lærlingplassen. Ordningen er 
regulert i midlertidig forskrift 20. mars 2020 
nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og 
arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-
pandemien.

Etter gjeldende regler avvikles den særlige 
ordningen for nye tilfeller 1. april 2021, men de 
som innen det er innvilget stønad, kan motta stø-
nad i en full stønadsperiode på inntil 52 uker, men 
ikke ut over 31. desember 2021. Få lærlinger mot-
tar dagpenger på de særlige vilkårene. I uke 50 
var det registrert 336 ledige lærlinger, og det ble 
utbetalt i underkant av 5,2 mill. kr i dagpenger til 
lærlinger.

En kompensasjonsgrad på 100 pst. opp til 1,5 
ganger grunnbeløpet kan synes gunstig, men 
samtidig er satsen 62,4 pst. for inntekter over 1,5 
ganger grunnbeløpet, og ikke 80 pst. opp til 3 
ganger grunnbeløpet som i den forhøyede satsen 
for ordinære dagpengemottakere. Dessuten er 
inntektene på et lavt nivå. Lærlingvilkårene er lite 
benyttet, men likevel viktige for dem det gjelder. 
Også denne våren vil lærlinger kunne bli permit-

tert eller miste jobben som følge av smittevern-
tiltak og pandemien generelt.

Det foreslås at de særlige vilkårene for dag-
penger til lærlinger videreføres for nye tilfeller til 
og med 30. juni 2021. Ideelt sett skulle en slik rett 
begrenses til 1. halvår, men det vil ikke være prak-
tisk håndterbart å lage enda en særregel for en 
liten gruppe. Forslaget er derfor at lærlinger som 
er innvilget dagpenger etter særreglene til og 
med 30. juni 2021, kan fortsette å motta dag-
penger på disse vilkårene i 52 uker, men ikke 
lenger enn til og med 31. desember 2021.

Videreføringen av de særlige vilkårene for 
dagpenger til lærlinger anslås på usikkert grunn-
lag å øke utgiftene med 5 mill. kroner, og det fore-
slås å øke bevilgningen med 5 mill. kroner.

Arbeids- og sosialdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
endringer i midlertidig lov om kompensasjons-
ytelse for selvstendig næringsdrivende og fri-
lansere som har mistet inntekt som følge av 
utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 
2021 under Arbeids- og sosialdepartementet 
(økonomiske tiltak i møte med pandemien: per-
mittering, dagpenger, særordning for lærlinger, 
kompensasjonsytelse for selvstendig nærings-
drivende og frilansere).

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse 
for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og 
vedtak om endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet i samsvar med et ved-
lagt forslag.
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A 

Forslag 

til lov om endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse 
for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet 

inntekt som følge av utbrudd av covid-19

I

I midlertidig lov 12. juni 2020 nr. 62 om kompensa-
sjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og 
frilansere som har mistet inntekt som følge av ut-
brudd av covid-19, skal § 13 annet ledd lyde:

Loven oppheves 1. juli 2021.

II

Loven trer i kraft straks.
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B 

Forslag 

til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2021 
under Arbeids- og sosialdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2021 blir det gjort følgende endringer:

Kap. Post Formål Kroner

2541 Dagpenger

70 Dagpenger, overslagsbevilgning, forhøyes med ......................................... 1 950 000 000

fra kr 19 087 000 000 til kr 21 037 000 000

2543 Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende,  
frilansere og lærlinger

70 Stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere,  
overslagsbevilgning, forhøyes med ............................................................... 280 000 000

fra kr 266 000 000 til kr 546 000 000

71 Stønad til lærlinger, overslagsbevilgning, forhøyes med ............................ 5 000 000

fra kr 24 000 000 til kr 29 000 000







D
ep

ar
te

m
en

te
ne

s 
si

kk
er

he
ts

- o
g 

se
rv

ic
eo

rg
an

is
as

jo
n


	Prop. 72 LS
	Endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i...
	1 Hovedinnholdet i proposisjonen
	2 Bakgrunn
	3 Forlengelse av midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19
	3.1 Innledning
	3.2 Bakgrunn
	3.3 Vurderinger og forslag

	4 Endringer i regelverk for permittering og dagpenger
	4.1 Kap. 2541 Dagpenger
	4.1.1 Forlengelse av maksimal periode med fritak fra lønnsplikt og tilhørende dagpengerett
	4.1.2 Endringer i dagpengeregelverket


	5 Endringer i midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger
	5.1 Kap. 2543 Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger
	5.1.1 Post 70 Stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere, overslagsbevilgning
	5.1.2 Post 71 Stønad til lærlinger, overslagsbevilgning


	A Forslag
	til lov om endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19
	I
	II

	B Forslag
	til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet
	I



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF005b004200610073006500640020006f006e00200027004400650070004d00650064006900610020002d0020005400720079006b006b002000280046004f0047005200410033003900290027005d00200046006f0072002000760061006e006c0069006700650020007400720079006b006b00730061006b0065007200200068006f00730020004400650070004d0065006400690061002e000d005000440046002f0058002d0034002c00200046004f00470052004100330039002c002000430072006f00700020004d00610072006b0073002c002000550073006500200064006f00630075006d0065006e007400200062006c006500650064002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


